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Kiekvieno lietuvio sąmonėje ir pasąmonėje įsitvirtinęs ne
vienas lietuviškosios tapatybės vaizdinys. Lietuvos istotija
paptastai suprantama kaip trūkinėjanti linija, kurioje pertrū
kiai didesni nei matomos atkarpos. Nuolatinė priešų grės
mė it agresija, lietuvių didvyriškumas ir nenoras būti pa
vergtiems lėmė, kad jie atsilikę nuo Europos. Apčiuopiamos
gerovės pažadą lietuviai vis išmainydavę į skurdžią laisvę ir
tapatybės grynumą... Vadinasi, tai, ką šiandien aptinkame
ir turime, vertintina kaip didvyriškomis pastangomis iško
voti likučiai to, ką galėjome turėti...

Šiuos suvokimus galima ir toliau dauginti bei detali

zuoti. Visi jie žymi vieną lietuviškosios tapatybės bruožą:
ji niekada nebuvo visiškai realizuota, reiškėsi kaip stokoja
mas ir nuolat siekiamas dalykas. Lietuvos istoriją linkstama
apibrėžti kaip nuolatinę pastangą realizuoti savąją tapaty
bę. Neabejotina, kad lietuviai šiuose vaizdiniuose save mato
kaip siekiančius gerovės, kovojančius teisingą kovą, nekaltus
dėl tapatybės užmaršties, kultūrinių jos realizavimo pastangų
stokos ir savivokos ribotumų. Šiandien linkstame manyti,
kad lietuviai visada aiškiai suvokė savo tapatybę ir vien dėl
išorinių trukdžių negalėjo jos realizuoti, kad jie buvo did
vyriška tauta, sąmoningai, o ne susiklosčius palankioms
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paveikslą. Pamatęs Lietuvos karalių, jaunasis pirkėjas net
lirulsisveikinęs puolęs bėgti. Apie tai, jog matęs karalių, ir
išgirstą istoriją papasakojęs savo namiškiams, mokyklos
di.mgams, kurie savo ruožtu petdavę saviesiems. Mokiniai

ir jų tėvai ėję pas Jablonskį žiūrėti karaliaus. Krupavičius,
remdamasis šiuo epizodu, apibendrina ano meto tautinio

ir istorinio sąmoningumo situaciją: „Ir tai tamsiai ir juodai
Lietuvai jos praeitis buvo lyg saldus sapnas. Bet kaip tą
sapną paverst realybe, kokių priemonių imtis, niekas negal
vojo. Ir nebuvo ką galvoti"1. Galvoti apie tai kiek vėliau
ėmė iš pobaudžiavinio kaimo kilusi patriotinė šviesuomenė,
turėjusi savitą lietuviškumo sampratą.

Galima vien spėlioti, kas anuomet vaikui padarė di
džiausią įspūdį: karaliaus vaizdas ar suvokimas, kad pasa
kos apie karalius yra iš tiesų buvusi tikrovė: Įstabiausia tai,
kad Lietuvos istorijos prisiminimą geriausiai išlaikęs ne lie
tuvis. Sis nelabai tolimos Lietuvos istorijos momentas ska

tina manyti, kad ir garsusis Mikalojaus Konstantino Čiur

lionio paveikslas „Karalių pasaka" (1909) nėra vien lakios
dailininko vaizduotės produktas. Tikėtina, kad tai geriau
siai išreiškia anuomet visuomenėje vyravusį Lietuvos isto
rijos suvokimą, grindusį lietuviškąją tapatybę. Galingi
karaliai, neidentifikuojami su jokiu konkrečiu istoriniu
personažu, delnuose laiką švytintį miestą ir jį stebį globo
jančiu žvilgsniu. Šie karaliai - tarsi už istorijos ribos, bet

drauge istoriškai reikšmingi metafiziniai globėjai, o ne
žmogiški, istoriją kreipiantys veikėjai.

1 Krupavičius, M., Visuomeniniai klausimai. Straipsnių rinkinys iš
jo palikimo, tekstą rinko Aleksandras Pakalniškis, Jn„ Chicago: Popiežiaus
Leono XIII Fondas, 1983, p. 45-47.

aplinkybėms išsaugojusi tapatybės atmintį, kad ji visada
žinojusi, kas esanti, ir priešams nematomu būdu sugebėju
si šį žinojimą išsaugoti...

Tačiau pažvelgus įdėmiau, galima pastebėti, kad lietu
viškajame tapatybės vyksme daugiau atsitiktinumų nei są
moningo veiksmo. XIX a. pabaigą linkstama vertinti kaip
lietuviškos savivokos epochą, kaip lietuviškai rašančių ir
lietuvybę puoselėjančių kovotojų ir jų sąjūdžių klestėjimą,
nuoseklų darbą lietuvybės labui, kaip epochą, kurioje „lie
tuvis tapo lietuviu". Būta vertus, šioje „tapimo" ar veikiau

buvimo lietuviu istorijoje galima aptikti daug daugiau stebi
nančių nei nuspėjamų dalykų, daugiau tapatybės patadoksų
nei nuoseklumo. (Manytina, kad paskirais laikotarpiais
bendrai visuomenės atminčiai daug didesnę įtaką darė ne
apibrėžtos pasakos apie ptaeityje karaliavusius karalius, jų
didybę ir didvyriškumą nei asmeninė savivoka ir saviiden-
tifikacija.) Daugiau bendrų kultūriškai apibrėžiamų kalbą
ir papročius ginančių veiksmų, regis, kilę iš buitinės savi
saugos nei iš sąmoningo angažavimosi kultūriniams ir tau
tiniams tikslams.

XIX a. pabaigos bendrą tautinės savivokos kontekstą
atskleidžia prel. Mykolo Krupavičiaus vaikystės epizodas.
Krupavičius teigia, kad liaudyje anuomet beveik nieko
nežinota apie ankstesnę laisvą Lietuvą. Tačiau žmonės žinoję,
jog Lietuva turėjusi karalių, nors ir nežinojo jo vardo. Aštuo
nerių ar devynerių metų amžiaus buvęs motinos nusiųstas

pas eigulį totorių Jablonskį nupirkti žiemai karvei šieno.
Eigulys pradėjęs pasakoti apie Vytautą - kad jis buvęs geras
totoriams, labai galingas, o Lietuva buvusi labai stipri.
Totorius nukabinęs nuo sienos ir parodęs Vytauto Didžiojo



milrūkstančių ir vėl atsinaujinančių tautos savikūros pa-
Mtingų. Basanavičius, Šalkauskis ar Beresnevičius tėra skir-

liugi šios savikūros epizodai. Dėl šios priežasties lietuviš
koji tapatybė yra egoistinė, bendrumo paieškas iškeičiami į
išskirtinumo akcentus, galimą ateities europinę savivoką -

j miglotus pasakojimus apie praeities karalių gadynę.
Pateikiamoje knygoje atskleidžiama lietuviškumo tipų

puuorama rodo paradoksišką tautinės savivokos gyvenimą.
Tautiškumo įvaizdžiai, kuriuose galima aptikti daugiausia
nenuoseklumų, nuokrypių nuo realybės, pasirodo esą pavei
kiausi ir populiariausi. Jų emocinis priimtinumas, o ne gilu
mas, išbaigtumas ar istorinis teisingumas yra tas nemato

mas variklis, skatinantis juos plėtoti ar priimti. Vien emocine
tapatybės prigimtimi galima paaiškinti, kodėl šiandien Be
resnevičiaus samprotavimai apie Europą populiaresni už
išsamias istorikų, politologų ir Europos mokslininkų anali
zes. Lietuviškoji tapatybė kaip ir Krupavičiaus vaikystės lai
kais linkusi gyventi pasakų šalyje, kurioje vyksta didingos
kovos, o už kelio posūkio laukia netikėti stebuklai. Lietuviš
kosios išgyvenamos tapatybės pasaulis ir šiandien dažniausiai
suvokiamas ne kaip tvirtas pagrindas, o kaip atsvara pama

tuotai, įvertintai ir racionalius sprendimus priimti skatinan
čiai realybei. Lietuviškosios tapatybės šaltinis yra veikiau
poetinis nei politinis. Tai pagrindinis, nuolat pasikartojan
tis ir atsinaujinantis jos bruožas.

Knygoje mėginama aptarti ryškiausius konceptualiai
ar emociškai išreikštus lietuviškosios tapatybės pavidalus.
Mėginama atskleisti jų emocinius ar racionalius akligatvius,
nereiškiant pretenzijų į jų galiojimo teises. Knyga pateikia
lietuviškosios tapatybės fizionomiją, yra vedama minries,

Panašią lietuviškosios praeities nuojautą aptinkame ir
daug moksliškesniuose ieškojimuose. Jonas Basanavičius
lietuviškosios protėvynės nuosekliai ieškojo senojoje Traki
joje, neginčijamus buvusios didžios civilizacijos liudijimus
aptikdamas lietuvių kalboje. Iš 1926 m. lenkams priklau
siusio Vilniaus jis rašo laišką Juozui Sirvydui, prašydamas
iš Kauno atsiųsti knygą „Lietuvos gyventojai. Pirmo Lie
tuvos gyventojų cenzo 1923 m. daviniai. Valdžios leidi
mas". Ši knyga jam esanti be galo reikalinga „taip svarbiai

studijai, kuri galutinai nuspręs apie lietuvių giminystę su
trakiais ir jų paeigą iš Trakijos"2. Netrukus pasirodė išsami
Basanavičiaus studija, grindžianti jo hipotezę. Maža to, sen
osios civilizacijos galimai rekonstrukcijai Basanavičius pa
šventė didžiąją savo gyvenimo dalį.

Amžių sandūros epizodai atskleidžia paradoksišką lie
tuviškosios tapatybės suvokimą. Kultūrinės ir istorinės at
minties stoka, su ja susijusių pasakojimų nebuvimas ar jų
neaiškumas atsveriami tautos didingos būtovės nuojauto
mis. Manytina, kad tautinio susivokimo darbui šios nuojau
tos ir pasakų įvaizdžiai suvaidino ne mažesnį vaidmenį už
racionalaus sąmonėjimo vyksmą. Vietoje galimų rašytinių
tautinių mitų terasti padriki iš tautosakos ir papročių re-
konstruotini įvaizdžiai. Norint juos sustiprinti, buvo nu
kreipta nemaža dalis tautinio darbo. Amžių sandūroje re
gime ne tiek tautos „sąmonėjimo", kiek jos kūrimo istoriją,
kuri, įgaudama įvairius tapatybės apibrėžčių pavidalus, tebe
sitęsia iki šiol. Lietuviškosios tapatybės paieškos matyti iš

2J. Basanavičiaus laiškas J. O. Sirvydui, 1926 m. lapkričio 1 d. Zr.
Basanavičius, J., Rinktiniai raitai Vilnius: Vaga, 1970, p. 867.
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viškoji tapatybė iš dalies pamato, iš dalies pati sau susikuria.
Europos vizijos svyruoja tarp dviejų polių. Pirmiausia Euro
pa įsivaizduojama kaip priešiškas kraštas, iš kurio kyla fizi
nė ar kultūrinė agresija, mėginanti sunaikinti Lietuvos savas
tį. Tokia Europa yra galinga svetimybė, kurios reikia saugotis
tvirtomis tapatybės užtvaromis. Kita vertus, Europa suvo

kiama kaip siektinas idealas, kaip vertybinis ir kūrybinis
iššūkis, į kurį privalome vertai atsakyti. Labai retai Europa
suvokiama kaip kultūrinė ir politinė erdvė, kurios dalis mes
esame4. Europos deklaruojama grėsmė ir jos traukiantys pasie
kimai yra kraštinės lietuviškųjų įvaizdžių apie Europą ribos.

Prigyjančios ir paplintančios Europos lietuviškos vizi
jos dažniausiai neatpažįstamai skiriasi nuo susidūrimo su
europine tikrove paskatintų asmeninių įspūdžių. Petras Kli
mas, Pirmojo pasaulinio karo metais atvykęs į Paryžių, išreiš
kia savojo susidūrimo nuostabą: „Europa!!! Ji nebuvo nei
tokia supuvusi, nei tokia svajinga. Bet ji sugebėjo savo am
žių prakaitą sutausoti ir gamtoje, ir paminkluose. O žmo
nės - tie patys, ar jie puošnūs, ar skarmaluoti... tik jie be

galo gerbia savo protėvius ir savo senovę, ne kaip rytų kla

jokliai, kuriems nėra nieko šventa... Toks buvo mano pir

mas įspūdis"5. Čia nustembama, kad Europa nėra visai ki

tas pasaulis, kurį išvysti tikimasi. Veikiau ji tėra kiek kitoks
pasaulis, galbūt net kiek geresnis.

4Mintiškai apibendrintos europinės savivokos stoką atliepia ir vi
suomenės nuostatos. Pagal 2004 m. kovo mėn., du mėnesiai prieš Lietu
vai oficialiai įstojant į Europos Sąjungą, „Baltijos tyrimų" atliktą socio
loginį tyrimą lietuviu ir europiečiu „artimiausioje ateityje" numatė jaustis
31% lietuvių, tik lietuviu - 55%, tik europiečiu-3% (žr. Veidas, 2004
08 12, Nr. 33, p. 8).

5Klimas, P., U mano atsiminimų, p. 182.

kad esama tapatybės savivoka veikia ir lemia visą kultūros
bei istorinę valstybės savimonę, kad visuomenė ir paskiras
žmogus per raparybės prizmę regi Lieruvos praeitį ir nu-
maro ateiries perspektyvas. Ar išryškinus kai kuriuos lietu
viškosios tapatybės pavidalus ir arskleidus jų kilmę galima
tikėtis kokių nors jos susivokimo pasitarimų paraisų? Ši

vikis veikiausiai yra pernelyg naivi: kai kurie lieruviškos fi
zionomijos bruožai, regis, nearsiejami nuo raurinio charak-

rerio. Įvairiose istorinėse epochose jie atgyja, įgaudami papil
domų variacijų.

Kultūrinio ir politinio išskirtinumo siekis, idėja apie
galingą civilizacinę praeitį ir dabarties nuopuolį; idėja dina
minio atgimimo, suskaldančio sąstingyje panirusį blogąjį
pasaulį; negalėjimas išsitekti dabartyje ir į neapibrėžtą atei
tį nukreipta atsinaujinimo viltis; greito savęs aptikimo nuo
jauta ir netikėta vidinė išdavystė; pamatinis netapatumo,
istorinio neišbaigtumo išgyvenimas ir nuolatinės tapatybės
šaltinių paieškos... Visa tai aptinkame lietuviškosios tapa
tybės lauke. Apibendrinant, tai didžių žygių siekis ir prak
tikos patvirtinamas suvokimas, kad „meškos smilga nenu-

dursi"3. Veikiausiai šie „tapatybės netapatumo" bruožai nėra

jokio originalaus, išskirtinio tautinio mito požymis. Knygo
je sugestijuojama, kad šis tapatybės „netapatumo" išgyveni
mas yra požymis, lietuviškąją tapatybę atskleidžiantis esant
ir europinę.

Knygoje taip pat mėginama atskleisti lietuviškąsias
Europos vizijas. Europa čia taip pat yra veidas, kurį lietu-

3 Klimas prisimindamas pirmuosius kovos už nepriklausomybę
žingsnius ir gausybę staiga užgriuvusių negandų. Žr. Klimas, P., Išmano

atsiminimų, Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, p. 212.
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jokia kiekybė negali būti svarus argumentas. Kokybinis in
dividualumas esąs pagrindinis Europos bruožas, suteikian
tis didingumo šansą mažosioms tautoms8. Europa esanti

dinaminės savisklaidos ir paieškų vieta. Europietiška kultūrą
esą lormuojanris poreikis ir būtinybė bendrauti įvairioms
luinoms. Specifinį Lietuvos likimą Europoje jis linkęs nusa
kyti ne per rytų - vakarų, o per pietų - šiaurės ašį. Lietuviš
koji savastis jam yra tarsi išretėjusi, saistoma daug silpnesnių
bendravimo ryšių ir kultūros pasiekimų, ją lyginant su kitų
Europos regionų gyvenimu: „Žinoma, ir saulės nelepina
moje šiaurėje bandoma žmones suvesti į „kūrybišką tirštu
mą", tačiau ten daugiausiai reikia pasirenkinti butu, salionu
u r sale, kurie visi nė iš tolo neprilygsta tiems savaimingiems
susitikimams bei susidūrimams graikų mugėje, romėnų fo
rume, italų corso, ispanų plaza ar prancūzų bulvaruose"9.

Eretas į Lietuvos situaciją čia žvelgia objektyviu žvilgsniu,
prieš akis turėdamas visą Europą ir jos kontekste mėginda
mas paaiškinti vienos iš šalių - Lietuvos - ypatumus.

Išankstinis priešiškumas, nuostaba aptikus Europą,
nedrąsa jos atžvilgiu ir bendrumo su Europa išgyvenimas
sudaro lietuviškųjų tapatybės paieškų sąlygotą Europos iš
gyvenimų spektrą. Europa visada pasirodo kaip kultūrinis
ar vertybinis iššūkis lietuviškosios tapatybės paribiuose. De
vyniuose knygos skyriuose aptariamos XX a. ryškiausios
lietuviškosios tapatybės paieškų kryptys, kurioms formuo
tis nemažą įtaką darė turėti ar susikurti Europos įvaizdžiai.
Neteisinga būtų teigti, kad lietuviškosios tapatybės paieš-

8 Eretas, J., Mažosios tautos ir valstybės: jų reikšmė Europai Not-
tingham: Šaltinis, 1966, p. 13.

' Ibid., p. 5.
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Daug reflektyviau savąją Europos patirtį tarpukariu
aprašo Czesfasvas Miloszas. Jo pastabos nemažai paaiškina

mūsų Europos vizijų prigimtį. Miioszas atkreipia dėmesį į
Europoje atsidūrusio Rytų europiečio iš kultūrinės nedrą
sos kylantį nenuoširdu santykį su vadinamaisiais kultūros
cenrrais, koks buvo jo pamatyrasis Paryžius: ne palyginama,
o sekama, nesistengiant būti savimi. Paryžietiškos Europos

akivaizdoje nedrąsa būti savimi ir panieka neautentiškumui
pynė Rytų europiečio jausmų mazgą: „Jis vien savo buvimu
mane gydė ir to gydymo dėka manyje tvirtėjo panieka avan
gardo koplytėlėms, kurios gaudė Paryžiaus naujienas. Tačiau
panieka nedrąsos neįveikdavo iki galo. Be to, taktiniais su
metimais, nebuvo galima jos rodyti"6. Mitoszas taip pat

užsimena apie specifinę Rytų Europos ar Vidurio Rytų Euro
pos ligą, nuo kurios pats gelbėjęsis poezija. Jo minimi ligos
simptomai išduoda, kad ji susijusi su negebėjimu gyventi
tikrovėje, nesipainiojant į prieštaras ir priešraringus pasirin
kimus, už kuriuos baudžia nemaloni kasdienybė7. Miloszo
prisiminimai remti istoriškai prieštaringa tarpukario Euro
pos kasdienybe. Kita vertus, jis apčiuopia ir labai ryškų lie
tuviškojo santykio su Europa bruožą, savotišką su Europa
ir jos kultūra susidūrus išgyvenamą nepatogumą. Savo tapa
tybę mėginant apibrėžti kaip europinę, susiduriama su kul
tūriniu neadekvatumu.

Daug švelnesnį ir ne tokį fatališką europinių įtampų
vaizdinį 1966 m. yra pateikęs Juozas Eretas. Jam Europa -
tai „kokybės" buvimo ir vertinimo vieta, kurios atžvilgiu

6Milosz, Cz., Gimtoji Europa, iš lenkų k. vertė Juozas Tumelis,
Vilnius: Regnum fondas, 2003, p. 177.

7Ibid., p. 186.



Ntmgiau jaučiasi vaizduotės, neįtikėtinų vaizdinių ir su kas
dienybe bei būties konkretybe nesusiejamų fantazijų pa
saulyje. Ar įmanoma tai pakeisti ir ar reikia keisti? Šis tyri

mas, vengiantis pateikti kurią nors tautinę ideologiją, tokius
klausimus teformuluoja kaip retorinius. Paskutiniame sky

riuje klausiama, ką šiandien Europa mano apie savo tapa-
lybę, iš atsakymų tikintis mažo stebuklo, paaiškinančio kai
kuriuos lietuviškosios tapatybės klystkelius.

Dėl skirtingų priežasčių knygoje ilgiau nesustojama
prie kai kurių Lietuvos kultūrai svarbių asmenybių ir jų
luutos ar tautiškumo vizijos. Vydūnas XX a. ptadžioje patei
kė labai originalią tautos, individo ir žmonijos santykio
sampratą bei lietuvybės istorijos ir likimo vokiškojoje Prūsi
joje interpretaciją. Kita vertus, Vydūno idėjų svoris reiškiasi
jum svarstant bendras žmogiškumo, žmonijos, žmogaus ir
gyvybės idėjas, kurių tone tauta nėra svarbiausia. Tautos
gyvenimas jam tėra žmogiškųjų asmenybių gyvenimo pro
duktas ar atspindys, o ne jų esamybės dalis: „Berods kraujo
ryšiai juos trauks vis dar į vieną tautą. Ir jie bus tarsi tos
tautos siela. Bet jų žmoniškumo laipsnis juos iškelia toli ir
iš pakilusios tautos. It tūliems jie vos yta suprantami"10.

Vydūnui labiau rūpėjo ne konkrečios egzistuojančios tau
tos, o „dvasine tauta" galintis vadintis darinys. Tautiškumo

problema griežtąja prasme čia tėra šalutinė, vėliau tepaliesta
pasipriešinimo kitoniškumui ir žmogiškosios savasties iš
saugojimo kontekste11.

10Vydūnas, Tautos gyvata, in: Vydūnas, Raštai, T. 1, Vilnius:

Mintis, 1990, p. 357.
11Plg. Vacio Bagdonavičiaus požiūrį, kad pagrindinė Vydūno

filosofijos sąvoka esanti „žmoniškumas": „Tik pro šios sąvokos prizmę jis
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kos nuo Basanavičiaus iki Vareikio mums leistų susidaryti
bendrą, objektyvuotą lietuviškosios tapatybės vaizdinį, įga
linantį atsakyti į ne vieną dominantį klausimą: kas gi mes,
lietuviai, buvome, esame ir kuo galime tapti? Šie tapatybės

įvaizdžiai, paveikūs iki šiol, leidžia geriau suvokti mūsų
išgyvenimus šiandien, kai lietuviškoji tapatybė atsiduria
europietiškosios tikrovės akivaizdoje. Tada paaiškėja šių su-
vokinių šaltiniai ir ribos.

Devyni knygos skyriai atspindi istorinių aplinkybių
kaitos sąlygotą klausimo apie lietuviškąją tapatybę kilimą
ir jo transformaciją. Basanavičius, savo paieškas atrėmęs į
anapus politinės ir krikščioniškos Lietuvos istorijos likusios
numanomos senovinės lietuviškosios civilizacijos rekon

strukciją; europietiškai mąstantis Oskaras Milašius, už lie
tuviškojo išskirtinumo idėjos griebęsis kaip už paskutinio
šiaudo, galinčio išgelbėti žlungančią Europą; Herbačiaus-
kas, lietuviškąją tapatybę mėginę susieti su tautiškai ne
vienalyte Lietuvos valstybingumo istorija; Šalkauskis, pa

sitelkęs universalias kategorijas lietuviškumui aprašyti;
sovietinė patirtis, tautiškumą transformavusi į liaudiškumą
ir į aklavietę nuvedusi įprastas lietuviškosios tapatybės ir
europietiškumo apibrėžtis; Atgimimas, atvėręs lietuviško
sios tapatybės apibrėžčių negalią ir kaip menamą išeitį
paskatinęs aptikti ir įtvirtinti išskirtinumo tapatybę... Skri
tinguose tapatybės fragmentuose paradoksiškai transfor-

muodamiesi kartojasi tie patys motyvai, kurių pagrindinis
yra negebėjimas ar nenoras lietuviškosios tapatybės klausi
mo susieti su Lietuvos valstybės istorija, su realiais užda
viniais ir buvusiu ar esamu gebėjimu juos spręsti, paprastai
tariant, su valia ir atsakomybe. Lietuviškoji tapatybė daug



19

rėmęsis nuostata: „Tik socialiniais darbais yra vykdomos
religinės krikščionies pareigos ir siekiami svarbiausieji jo
tikslai. Krikščionybė yra tarsi medis, kurio šaknys keroja
tik socialinėje dirvoje"14.

Galiausiai tenka pripažinti, kad knyga gimė iš grynos
avantiūros. Racionaliai svarstant, keleri metai fragmentiško

domėjimosi lietuviškumo konceptualizavimo galimybių
klausimais ir Įdek sistemiškiau — lietuvių filosofija būtų
nepakankamas pagrindas kuriam nors sisteminiam darbui

apie lietuviškąją tapatybę. Tačiau temos patrauklumas ir pa
gunda ją plėtoti buvo stipresnė už bet kokius argumentus.
Si studija veikiau ir pretenduoja į lietuviškosios tapatybės
fragmentų lauko tyrimus, o ne į išsamią tapatybės analizę.
Knygos rašymo metu išankstinis manymas, kad tokios būti
negali, dar labiau sustiprėjo. Vis dėlto autorė nepraranda
vilties ateityje atlikti sisteminę lietuviškumo analizę.

Knyga yra avantiūra ir dėl kitų priežasčių. Greta am
žiaus pradžios filosofų, mokslininkų ir publicistų darbų
joje tiriami šiandien gyvenančių ir veikiančių intelektualų
darbai, išsakoma nemažai kritinių pastabų jų idėjų atžvilgiu.
Kritiškai pasisakoma ir suidealintų ar idealinamų Lietuvos
istorijos intelektinių asmenybių atžvilgiu, antai daktaro Ba
sanavičiaus. Į jų idėjas žvelgiama kaip į vaisių tiesos paieš
kų, kuriose autorės subjektyviam (galbūt klystančiam)
žvilgsniui ne viskas atrodo patrauklu, nuoseklu ar vertybiš-
kai tvirta. Lietuvoje dėl lietuviškosios tapatybės bruožų to
kia tiriamoji pozicija nėra įprasta ir užprogramuoja kilsiančią
nepasitenkinimo ir priešiškumo bangą. Autorė jos tikisi,

14 Jakas, P., Socialinė krikščionybė, Kaunas: Akiratis, 1939, p. 15.
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Knygoje ilgiau nesustota prie lietuvybės klausimą ap-
mąsčiusių išeivių, antai Juozo Girniaus12. Didžiausia tokio
pasirinkimo priežastis - specifinė išeivių situacija, atverian
ti tautiškumo apmąstymų erdvę, nebūdingą laisvoje ar so
vietų okupuotoje Lietuvoje gimusioms mintims13. Si sfera
nusipelno įdėmesnio ir platesnio žvilgsnio nei galėjo leisti
šios knygos apimtis. Labai fragmentiškai sustota ir prie
prieškarinės katalikiškosios minties, pasižymėjusios didele
įvairove, nukreiptos į pasaulio būklės ir į ją atvedusių veiks
nių kritiką. Už čia pateikiamų apmąstymų lauko ji lieka
dėl to, jog tautos problemą dažniausiai siejo su bendrumą
ir vienybę garantuojančiu socialinių klausimų sprendimu,
apie kurį kalbama Leono XIII ir Pijaus XI enciklikose. Greta
Antano Maceinos čia paminėtinas kunigas Povilas Jakas,

12Žr. Girniaus veikalus „Tautos tragedijos akivaizdoje", „Tauta ir

tautinė ištikimybė", in: Girnius, J., Raštai, T. 3, Vilnius: Mintis, 1995-
13Išeivijoje visai naują prasmę ir kelius įgavo lietuviškumo išsaugo

jimas ir jo siejimas su kalba ir visuomenine veikla. Antai Vaclovo Čižiūno

vienas iš dešimt pateiktųjų tautinio ugdymosi dėsnių lietuvių jaunimui:
„Įrodyk savo patriotizmą veikliu dalyvavimu ten, kur lietuviškasis reika
las šaukia tautiečius į būrį. Atmink, kad kol neatkovota tautos laisvė ir
nepriklausomybė, tu esi kovojančios tautinės Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės narys" (žr. Cižiūnas, V., Tautinis auklėjimas Šeimoje, Trumpas
tautinio auklėjimo vadovas lietuviškajai šeimai išeivijoje, Menmingen:
Tremtis, VLIK'o Lietuvybės išlaikymo tarnyba, 1953, p. 216). Kovos
su tautine užmarštimi ir abejingumu momentas lietuvių išeivijoje buvo
vienas pagrindinių tapatybės elementų.

tegalėjo žiūrėti ir į visus tautos gyvenimo vyksmus, tik atitikimo jai laips
niu galėjo vertinti tų vyksmų ar siekiamų tikslų kokybę ir prasmingumą"
(žr. Bagdonavičius, V., „'Būti tautoje' aiškia žmoniškumo apraiška", in:
Vydūnas lietuvių kultūroje, sudar. ir atsak. redakt. Vacys Bagdonavičius,
Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1994, p. 6.). Tad
bendrai suvokiama „tauta" Vydūnui tėra viena žmoniškumo dimensijų.



Basanavičius paprastai įvardijamas „lietuvybės daktaru", šį
pasakymą suvokiant tiesiogine prasme. Antai išeivijoje jo
veiklą apžvelgęs Juozas Venclova nurodė: „Jis argumentuotai
įrodė, jog lietuviams nėra gėda būti lietuviais, o reikia eiti
nuosavu lietuvišku keliu"1. Neabejotina, kad Basanavičius
ir išgrindė lietuviškosios savasties kelią, kuriuo iš dalies
einame iki šiol.

Basanavičiaus tikrasis pirmtakas yra Simonas Daukan
tas. Jis „Istorijoje žemaitiškoje" XIX a. pirmoje pusėje api
bendrino esamus šaltinius apie lietuviškąją proistorę, nuro
dydamas į galimą bendrą su graikais ir trakais lietuvių kilmę.
Daukantas nemėgino lietuvių kilminių sąsajų kaip nors
giliau pagrįsti. Veikiau į jas težiūrėjo kaip į galimas silpnas
hipotezes nei į rimtesnio dėmesio vertas išvadas. Juo labiau
kad „Istorija" pradedama fraze, pabrėžiančia visišką seno
sios atminties stoką: „Gilioj senovėj visi tie kraštai, kuriuose
šiandien gyvena lietuviai žemaičiai, vadinami prūsais, žem-

1 Venclova, J., Dr. J. Basanavičiaus (Basano) reikime lietuviams,
1978, p. 31.

1
BASANAVIČIUS:

NEATMENAMA SAVA IR
SVETIMA EUROPA
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nuogąstaudama, kad ši banga tepalies mokslinės ir publi
cistinės viešumos užribius ar paribius, neįgaudama jokios
rašytinės išraiškos, o pasireikšdama įvairiopos veiksminės
galios pavidalais.

Dėl šios knygos atsiradimo dėkoju „Aidų" leidyklai,
idėjiškai pastūmėjusiai į šią avantiūrą, Lietuvos tūkstant
mečio paminėjimo komisijai, ją parėmusiai materialiai, ir
Apvaizdai, šiandien Lietuvai suteikusiai dar vieną progą leis
tis į tapatybės paieškas ir iš naujo atrasti Europą.


